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Krav och förväntningar på den moderna domaren 
 

Lagmannen Anders Eka, Sverige 

 

 

1 Inledning  

Frågeställningen vilka krav och förväntningar som kan och bör ställas på en modern 

domare innefattar en rad olika aspekter. Anna Skarheds referat utgör en mycket 

värdefull genomgång av ämnet och ger en god utgångspunkt för den fortsatta 

diskussionen. Innan jag går in på referentens teser vill jag kort kommentera det som i 

referatet anges om domstolarnas och domarnas roll och ställning i ljuset av den 

svenska grundlagsregleringen.  

 

2 Domstolarnas och domarnas roll och ställning 

Såsom anges i referatet innehåller den svenska grundlagsregleringen bestämmelser 

som markerar domstolarnas särställning och som syftar till att garantera domstolarnas 

och domarnas oberoende och självständighet. Genom de grundlagsändringar som 

trädde i kraft den 1 januari 2011 tydliggjordes och förstärktes denna reglering 

ytterligare, bl.a. genom ett särskilt kapitel i regeringsformen om rättsskipningen. 

Särskilt viktigt framstår i sammanhanget även de förändringar av utnämnings-

förfarandet avseende de högsta domartjänsterna som grundlagsreformen innebar. Den 

tidigare gällande ordningen med ett s.k. kallelseförfarande, där de högsta domarna 

utnämndes av regeringen utan något föregående öppet tillsättningsförfarande ansågs 

kunna ifrågasättas och ersattes därför med en ordning där samtliga ordinarie 

domartjänster tillsätts efter ett öppet förfarande och efter förslag från Domarnämnden 

(se bl.a. prop. 2009/10:80 s. 132).  

Grundlagsregleringen av domstolarnas oberoende skiljer sig i vissa 

avseenden åt mellan de nordiska länderna. Som oftast är fallet när det gäller 

konstitutioner har detta främst historiska orsaker. Några större faktiska skillnader 

torde däremot knappast föreligga. Expertgruppsrapporten Bestämmelser om 

domstolarna i regeringsformen (SOU 2007:69), som togs fram inom ramen för 

Grundlagsutredningens arbete, innehåller utdrag från ett antal länders konstitutioner 

när det gäller regleringen avseende domstolar och domare. Flera av de nordiska 

ländernas grundlagsbestämmelser återges där, se SOU 2007:69 s. 57 ff.  

 

3 Kommentar till referentens teser 

Tes 1: Det är viktigt med ett ”utifrånperspektiv” på domaren och domstolarnas 

verksamhet men medborgarnas krav och förväntningar kan bara tillgodoses så länge 

de står i överensstämmelse med den i demokratisk ordning beslutade rättsordningen 

och ”the rule of law”. 

 

Jag delar helt det som referenten framhåller när det gäller vikten av ett 

utifrånperspektiv på domarnas och domstolarnas verksamhet. Det är ett naturligt 

inslag i ett modernt domstolsväsende att genom en dialog med bl.a. olika 
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intressentgrupper kritiskt granska verksamheten i syfte att åstadkomma förbättringar 

av olika slag.  

Det är tydligt att detta förhållningssätt också ställer nya krav på domarna., 

bl.a. när det gäller öppenhet och vilja till kontakt och dialog. För att en ökad och mer 

ingående dialog med intressegrupper och med personer som på olika sätt kommer i 

kontakt med domstolen ska bli fruktbar krävs att domarna på förhand noga funderar 

igenom vad som ligger i rollen som domare och vilka gränser som kan behöva iakttas 

för att upprätthålla bl.a. den integritet som ligger i denna roll. Dessa aspekter gör sig 

också gällande när det gäller domarnas ökade kontakter med massmedia.  

 

Tes 2: De grundläggande kraven och förväntningarna på den goda domaren är idag 

desamma som de varit sedan dömande verksamhet började utövas i vårt land. 

 

I allt väsentligt håller jag med referenten även rörande denna fråga. De grundläggande 

kraven, såsom de bl.a. uttrycks i den i referatet återgivna intervjun med Mats Melin, 

gäller alltjämt. I ett avseende tror jag dock, åtminstone sett från det svenska 

perspektivet, att det kommit till något som tydliggjorts under de senaste årtiondena. 

Det handlar om förväntningar som tar sikte på att det också ingår i domaruppgiften att 

kontrollera att statsorganen inte överskrider sina befogenheter i olika avseenden och 

att medborgarnas grundläggande rättigheter upprätthålls, dvs. domarnas uppgifter 

inom ramen för den konstitutionella kontrollen. Att det finns förväntningar på en i 

vart fall i viss mån förändrad roll för domarna och domstolarna i detta avseende 

markeras i Sverige av de grundlagsändringar rörande den s.k. normkontrollen som 

genomfördes den 1 januari 2011. Dessa ändringar avsåg bl.a. borttagandet av det s.k. 

uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövning samt en förstärkning av Lagrådets 

förhandsgranskande roll, se vidare om dessa frågor bl.a. prop. 2009/10:80 s. 141 ff. 

 

Tes 3: Idag får emellertid domare inte mera respekt och inger inte mera förtroende 

än hon eller han gör sig förtjänt av genom sitt sätt att utöva sitt ämbete. 

 

Frågan hur man uppnår respekt och får allmänhetens förtroende som domare är 

komplex och hänger i mångt och mycket ihop med frågan om relationen till 

massmedia. Till skillnad från andra offentliga funktioner, exempelvis skolor och 

sjukhus, så har de flesta människor under sitt liv inte någon egen kontakt med en 

domstol. Deras bild av domstolar och domare präglas därmed i stor grad av 

massmedierapporteringen, särskilt rörande större och uppmärksammade mål. Men 

bilden påverkas också av berättelser – vid kaffebord, middagar och andra 

sammanhang – från de personer som av olika skäl kommit i kontakt med en domstol. 

Insikten att de flesta människor aldrig kommer i kontakt med en domstol och 

– framför allt – att de som vi möter som exempelvis parter och vittnen i våra 

domstolar ofta är där för första och enda gången är viktig. Det intryck som de 

personer som kommer till domstolen får kommer att vidarebefordras och bidra till 

bilden av hur vårt rättsväsende fungerar och i förlängningen till uppfattningen om 

vilken respekt och vilket förtroende som finns för våra domare.  
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Tes 4: Europaprojektet innebär en mera kreativ roll för domaren och ett nytt sätt att 

arbeta när den traditionella rättskällekulturen förändras. Det ställer stora krav på 

kunskaper men också på klokskap och på en utvecklad hantverksskicklighet. 

Tes 5: Det mångkulturella samhället innebär en utmaning där bemötandefrågorna får 

särskild betydelse. 

 

Jag håller i allt väsentligt med referenten när det gäller det som i referatet sägs om 

europarättens påverkan och det mångkulturella samhället. Det förhållandet att vi i de 

nationella domstolarna numera även har att pröva regler som härrör från 

Europakonventionen och EU-rätten ökar risken för normkonflikter. Härigenom ökar 

behovet för domstolarna att pröva vilken norm som ska få företräde, något som 

stundtals kan innebära att domstolarna dras in i den politiska hetluften. Det är också så 

att europarättens inflytande har inneburit att frågor som tidigare varit förbehållna det 

politiska beslutsfattandet numera kommit att avgöras av domstolarna. Som ett 

exempel på detta kan nämnas den svenska Marknadsdomstolens dom MD 2003:5, där 

ett förbud i lag mot alkoholreklam ansågs stå i strid med reglerna om handelshinder i 

EG-fördraget.  

Det ökade internationella inslaget ställer krav på delvis nya kunskaper hos 

domarna. Hur dessa krav bäst ska mötas är en svår fråga. Referenten betonar i det 

sammanhanget domarens hantverksskicklighet och vikten av att värna och utveckla 

den traditionella domarutbildning som sedan länge finns i Sverige. Jag är inte helt 

säker på att jag fullt ut håller med referenten i denna del. 

 

Tes 6: Medialiseringen av samhället och mediernas framträdande roll är något som 

alla domare måste förhålla sig till och alla domare måste ha förmåga att 

kommunicera med medierna. 

 

Jag delar helt referentens syn när det gäller vikten av att domare är beredda att på 

olika sätt ha kontakter med media. Som också framhålls i referatet och som jag också 

tidigare varit inne på ställer det krav på en genomtänkt syn på domarrollen och då 

särskilt vikten av integritet och oberoende. Domarna måste naturligtvis också få 

relevant utbildning i olika mediefrågor. Det kan samtidigt vara viktigt att 

uppmärksamma att de krav som i detta hänseende ställs på domstolarna inte bara 

kommer från de traditionella medierna. I ökad grad sker debatten rörande 

domstolarnas verksamhet också på internet; på bloggar, Facebook, Twitter etc. Det är 

en ytterligare utmaning för domstolarna att förhålla sig till dessa medier.  

Det kan här finnas anledning att nämna det ambitiösa arbete som på senare 

tid bedrivits inom Sveriges Domstolar när det gäller mediefrågor, vilket bl.a. 

utmynnat i en mediemanual som delats ut till alla medarbetare på domstolarna. 

Även om referenten och jag tycks vara ense om att alla domare i princip bör 

vara beredda att ha kontakter med media finns det anledning att framhålla att detta 

synsätt inte kan sägas vara allmänt utbrett. Det är värt att notera att det i Europarådets 

relativt nyligen antagna rekommendation 2010 (12) om domares självständighet, 

effektivitet och ansvar – som ersatt den tidigare rekommendationen från 1994 – sägs 

följande i punkten 19.  

Judicial proceedings and matters concerning the administration of justice are 

of public interest. The right to information about judicial matters should, 
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however, be exercised having regard to the limits imposed by judicial 

independence. The establishment of courts’ spokespersons or press and 

communication services under the responsibility of the courts or under 

councils for the judiciary or other independent authorities is encouraged. 

Judges should exercise restraint in their relations with the media. (min 

understrykning). 

 

Tes 7: En utveckling av alternativa tvistlösningsmetoder kan ses som en återupptäckt 

av äldre tiders fokus på upprättelse och reparation. Den kommer att ställa krav på 

nya kompetenser hos många domare. 

 

Jag är ense med referenten när det gäller vikten av att domaren så långt som det är 

möjligt aktivt verkar för förlikning av tvistemål. Min uppfattning är att detta också i 

mycket stor utsträckning sker i våra domstolar i dag. Det finns säkert ytterligare 

utvecklingsmöjligheter på detta område, men medvetenheten och kunskaperna hos 

dagens domare när det gäller att bidra till förlikningsuppgörelser är, enligt min 

mening, betydligt större än för några årtionden sedan. 

 

4 Avslutning 

Den fråga som avslutningsvis inställer sig är om vi redan i dag har domare som lever 

upp till de krav som vi nu diskuterar eller om utbildningsinsatser av olika slag måste 

till. På vissa områden, exempelvis när det gäller mediekontakter, har jag redan berört 

behovet av utbildning. I ett större perspektiv kan det också finnas anledning att ställa 

frågan om vårt nuvarande sätt att rekrytera och utbilda domare behöver förändras. 


